
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซือ/จัดจ้าง              จํานวน            งบประมาณ       ราคากลาง      วิธีการ               ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ                   ผู้ทีได้รับการคัดเลือกและราคา                   เหตุผลทีคัดเลือก           เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

1 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 700.00                             ตกลงราคา     บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) ขาํกีด          700.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย)           700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160183 2/11/2558

 

2 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                      1  รายการ 1,780.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั        1,780.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไท        1,780.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160184 2/11/2558

 

3 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                      2  รายการ 9,880.00      ตกลงราคา     บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั        9,880.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จ        9,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160185 2/11/2558

 

4 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 1,600.00      ตกลงราคา     บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั        1,600.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไ        1,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160186 2/11/2558

 

5 วสัดุวทิยาศาสตร์ (เมด็พลาสติก)                  1  รายการ 24,000.00      ตกลงราคา     บริษทั โกลบอล คอนเน็คชนัส์ จาํกดั (มหาชน)       24,000.00 บาท บริษทั โกลบอล คอนเน็คชนัส       24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160187 2/11/2558

 

6 วสัดุวทิยาศาสตร์ (เมด็พลาสติก)                  1  รายการ 48,500.00      ตกลงราคา     บริษทั โกลบอล คอนเน็คชนัส์ จาํกดั (มหาชน)       48,500.00 บาท บริษทั โกลบอล คอนเน็คชนัส       48,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160188 2/11/2558

 

7 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        3 รายการ 26,200.00      ตกลงราคา     บริษทั อีทีที จาํกดั              26,200.00 บาท บริษทั อีทีที จาํกดั              26,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160189 2/11/2558

 

8 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        2 รายการ 7,187.50      ตกลงราคา     บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั        7,187.50 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ท        7,187.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160190 2/11/2558

 

9 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        2 รายการ 9,625.00      ตกลงราคา     บริษทั ทรีท เคมิคอล จาํกดั         9,625.00 บาท บริษทั ทรีท เคมิคอล จาํกดั         9,625.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160191 2/11/2558

 

10 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 1,700.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั        1,700.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไท        1,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160192 2/11/2558

 

11 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                       28 รายการ 86,921.50      ตกลงราคา     บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั       86,921.50 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์       86,921.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160193 2/11/2558

 

12 หวัจบัชินงาน                                    1 รายการ 15,500.00      ตกลงราคา     บริษทั พฒันทูลลิง จาํกดั         15,500.00 บาท บริษทั พฒันทูลลิง จาํกดั         15,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160194 13/11/2558

 

13 จา้งทาํชินงาน Head Support                       1 รายการ 68,000.00      ตกลงราคา     นาย พิพรรธน์ บุญรัตน์            68,000.00 บาท นาย พิพรรธน์ บุญรัตน์            68,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160195 3/11/2558

 

14 ค่าอะไหล่เครืองกรองนาํ                          1 รายการ 11,550.00      ตกลงราคา     บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั       11,550.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศ       11,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160196 3/11/2558

 

15 แฟ้มตราชา้ง                                      1 รายการ 1,236.00      ตกลงราคา     ร้าน พฒันากิจ                     1,236.00 บาท ร้าน พฒันากิจ                     1,236.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160197 3/11/2558

 

16 บานพบัช่องชาร์ป                                  3 รายการ 4,800.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั            4,800.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั            4,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160198 3/11/2558

 

17 Sodium Hydroxide                                 1 รายการ 22,500.00      ตกลงราคา     บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชนั จาํกดั       22,500.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อิ       22,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160199 3/11/2558

 

18 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 275,000.00 275,000.00                     ตกลงราคา     บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั       275,000.00 บาท บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค       275,000.00 บาท ราคาตาํสุด                          3041160200 4/11/2558

                                                                                                                           บริษทั ซมัมิทอินดสัเทค จาํกดั      397,500.00 บาท                                                                                                  

 

19 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 175,000.00 175,000.00                     ตกลงราคา     บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั      175,000.00 บาท บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร      175,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160201 4/11/2558

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

วันที 01/11/2015 ถึง 30/11/2015
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซือ/จัดจ้าง              จํานวน            งบประมาณ       ราคากลาง      วิธีการ               ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ                   ผู้ทีได้รับการคัดเลือกและราคา                   เหตุผลทีคัดเลือก           เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

20 Converter HDMI                                   1 รายการ 350.00                             ตกลงราคา     บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั           350.00 บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั           350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160202 4/11/2558

 

21 External harddisk                                1 รายการ 4,400.00      ตกลงราคา     บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั         4,400.00 บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั         4,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160203 4/11/2558

 

22 Petri dish                                       1 รายการ 7,500.00      ตกลงราคา     บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี จาํกดั        7,500.00 บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี        7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160204 4/11/2558

 

23 Regulator                                        1 รายการ 8,500.00      ตกลงราคา     บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั        8,500.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไ        8,500.00 บาท ราคาตาํสุด                   3041160205 4/11/2558

                                                                                                                           บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั       11,000.00 บาท                                                                                                  

 

24 ตูแ้ช่มินิมาร์ท                                 1  รายการ 23,500.00      ตกลงราคา     บริษทั พฒันาอินเตอร์คูล จาํกดั       23,500.00 บาท บริษทั พฒันาอินเตอร์คูล จาํ       23,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160206 4/11/2558

 

25 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 9,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั        9,000.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมช ั       9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160207 4/11/2558

 

26 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        3 รายการ 7,470.00      ตกลงราคา     บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์ จาํกดั        7,470.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์        7,470.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160208 4/11/2558

 

27 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        2 รายการ 3,050.00      ตกลงราคา     บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั          3,050.00 บาท บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั          3,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160209 4/11/2558

 

28 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        2 รายการ 3,630.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั        3,630.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไท        3,630.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160210 4/11/2558

 

29 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        2 รายการ 5,220.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั       5,220.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซ ั       5,220.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160211 4/11/2558

 

30 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                       18 รายการ 22,040.00                                             ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค  เอน็จิเนียริง เซอร์วสิ ซพัพลาย      22,040.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํก เคแอนดเ์ค        22,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160212 4/11/2558

 

31 จา้งเหมาบริการ                                  1  รายการ 137,637.00 137,637.00                     ตกลงราคา     บริษทั แลบไลน์ ซิสเทม็ จาํกดั      137,637.00 บาท บริษทั แลบไลน์ ซิสเทม็ จาํก      137,637.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160213 4/11/2558

 

32 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 116,800.00 116,800.00                     ตกลงราคา     บริษทั ฟิวเจอร์ เดคคอเรชนั จาํกดั      116,800.00 บาท บริษทั ฟิวเจอร์ เดคคอเรช ั     116,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160214 5/11/2558

 

33 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                      11 รายการ 102,030.00 102,030.00                     ตกลงราคา     บริษทั เพรสตนั เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จาํกดั      102,030.00 บาท บริษทั เพรสตนั เทคโนโลยี (      102,030.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160215 5/11/2558

 

34 ตลบัหมึกFuji DPCM305                             1 รายการ 10,800.00      ตกลงราคา     บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั            10,800.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั            10,800.00 บาท ราคาตาํสุด                   3041160216 5/11/2558

                                                                                                                           บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั        11,250.00 บาท                                                                                                  

 

35 Horse rerum                                      1 รายการ 3,330.00      ตกลงราคา     บริษทั กิบไทย จาํกดั               3,330.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั               3,330.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160217 5/11/2558

 

36 Maintanance Kit                                  2 รายการ 4,100.00      ตกลงราคา     บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั         4,100.00 บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั         4,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160218 5/11/2558

 

37 จา้งทาํชินงาน Frame Mobile CT                    1 รายการ 200,000.00 200,000.00                     ตกลงราคา     บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชนั จาํกดั      200,000.00 บาท บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเร      200,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160219 5/11/2558

 

38 จา้งทาํชินงาน Mobile CT Assy                     2 รายการ 280,000.00 280,000.00                     ตกลงราคา     บริษทั จีเอม็ดี แมนูแฟคเจอริง จาํกดั      280,000.00 บาท บริษทั จีเอม็ดี แมนูแฟคเจอ      280,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160220 5/11/2558

 

39 ท่อนาํพร้อมอุปกรณ์                               7 รายการ 3,512.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั            3,512.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั            3,512.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160221 5/11/2558

 

40 Toner Brother                                    4 รายการ 6,950.00      ตกลงราคา     บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั             6,950.00 บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั             6,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160222 5/11/2558
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41 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 19,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั        19,000.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย)        19,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160223 6/11/2558

 

42 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 2,640.00      ตกลงราคา     บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั         2,640.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย)         2,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160224 6/11/2558

 

43 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 5,250.00      ตกลงราคา     บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั        5,250.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไ        5,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160225 6/11/2558

 

44 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 400.00                             ตกลงราคา     บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั          400.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไ          400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160226 6/11/2558

 

45 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 280.00                             ตกลงราคา     บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั          280.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแ          280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160227 6/11/2558

 

46 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์(Vacuum Oven)                 1 รายการ 79,000.00      ตกลงราคา     บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชนั จาํกดั       79,000.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อิ       79,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160228 6/11/2558

 

47 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(PC)                          1 รายการ 29,300.00      ตกลงราคา     บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั            29,300.00 บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั            29,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160229 6/11/2558

 

48 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        6 รายการ 82,500.00      ตกลงราคา     บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั       82,500.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํก ั      82,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160230 6/11/2558

 

49 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 25,000.00      ตกลงราคา     บริษทั บุญวศิวกรรม จาํกดั         25,000.00 บาท บริษทั บุญวศิวกรรม จาํกดั         25,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160231 6/11/2558

 

50 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        1 รายการ 11,840.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั       11,840.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไท       11,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160232 6/11/2558

 

51 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        2 รายการ 12,800.00      ตกลงราคา     บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั       12,800.00 บาท บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั       12,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160233 6/11/2558

 

52 Nickel Foam                                      2 รายการ 45,400.00      ตกลงราคา     บริษทั เนชนัแนล ไดเร็ค เน็ทเวริ์ค จาํกดั       45,400.00 บาท บริษทั เนชนัแนล ไดเร็ค เน       45,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160234 6/11/2558

 

53 ครุภณัฑแ์อร์                                    1  รายการ 108,500.00 108,500.00                     ตกลงราคา     บริษทั มนัยืน เซอร์วสิ แอนด ์วศิวกรรม จาํกดั      108,500.00 บาท บริษทั มนัยืน เซอร์วสิ แอ      108,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160235 9/11/2558

 

54 เครืองคลุกเคลือบ                               1  รายการ 98,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ซากาย่า ออโตเ้มท จาํกดั       98,000.00 บาท บริษทั ซากาย่า ออโตเ้มท จาํ       98,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160236 9/11/2558

 

55 HOECHST WAX                                      1 รายการ 3,350.00      ตกลงราคา     บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั        3,350.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส        3,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160237 10/11/2558

 

56 SYNTHETIC AUTO ROLL                              1 รายการ 24,000.00      ตกลงราคา     บริษทั อี.เอส.ที.เทรดดิง จาํกดั       24,000.00 บาท บริษทั อี.เอส.ที.เทรดดิง        24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160238 10/11/2558

 

57 ขวักระเบือง(ทรงกระเบือง)                      1 รายการ 1,000.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั            1,000.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั            1,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160239 10/11/2558

 

58 จา้งขนยา้ยเครืองมือ                             1 รายการ 30,450.00      ตกลงราคา     บริษทั เจวเีค อินเตอร์เนชนัแนล มูฟเวอรส์ จาํกดั       30,450.00 บาท บริษทั เจวเีค อินเตอร์เนช ั      30,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160240 10/11/2558

 

59 จา้งทาํชินงาน        1 รายการ 6,600.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริง เซอร์วสิ ซพัพลาย         6,600.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํก เคแอนดเ์ค         6,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160241 10/11/2558

 

60 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        2 รายการ 1,140.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั        1,140.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไท        1,140.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160242 10/11/2558

 

61 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 2,880.00      ตกลงราคา     บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อิโนเวชนั จาํกดั        2,880.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อิ        2,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160243 10/11/2558

 

62 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        2 รายการ 9,000.00      ตกลงราคา     บริษทั กิบไทย จาํกดั               9,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั               9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160244 10/11/2558
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แบบ สขร.1
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63 แผ่นเหลก็        1 รายการ 13,840.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.ที.เค. สตีล จาํกดั       13,840.00 บาท บริษทั เอส.ที.เค. สตีล จาํก       13,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160245 10/11/2558

 

64 แผ่นเหลก็        1 รายการ 6,920.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.ที.เค. สตีล จาํกดั        6,920.00 บาท บริษทั เอส.ที.เค. สตีล จาํก        6,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160246 10/11/2558

 

65 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 50,400.00      ตกลงราคา     บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั        50,400.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย)        50,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160247 10/11/2558

 

66 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                          3 รายการ 4,060.00      ตกลงราคา     บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั        4,060.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแ        4,060.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160248 10/11/2558

 

67 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 9,435.00      ตกลงราคา     บริษทั เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั        9,435.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์ โทเลโด (ป        9,435.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160249 11/11/2558

 

68 วเิคราะห์ทดสอบ                                  1  รายการ 9,100.00      ตกลงราคา     บริษทั จาร์พา เทค็เซ็นเตอร์ จาํกดั        9,100.00 บาท บริษทั จาร์พา เทค็เซ็นเตอร        9,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160250 11/11/2558

 

69 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                      1  รายการ 2,550.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส. ซีนอน        2,550.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํก เอ.ซี.เอส.        2,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160251 11/11/2558

 

70 จา้งเหมาบริการ                                  1  รายการ 5,500.00      ตกลงราคา     บริษทั เคเคเค พรีซิชนั จาํกดั        5,500.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชนั จาํ        5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160252 11/11/2558

 

71 จา้งเหมาบริการ                                  1  รายการ 2,500.00      ตกลงราคา     บริษทั เคเคเค พรีซิชนั จาํกดั        2,500.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชนั จาํ        2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160253 11/11/2558

 

72 ผงขดัเพชร                                        1 รายการ 4,200.00      ตกลงราคา     บริษทั เจบ๊เซ่น แอนด ์เจส๊เซ่น จาํกดั        4,200.00 บาท บริษทั เจบ๊เซ่น แอนด ์เจส๊        4,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160254 12/11/2558

 

73 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 9,188.00      ตกลงราคา     บริษทั ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จาํกดั        9,188.00 บาท บริษทั ออมรอน อีเลคทรอนิคส        9,188.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160255 12/11/2558

 

74 จา้งซ่อมเครืองมือวทิย ์                         2 รายการ 13,540.00      ตกลงราคา     บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ จาํกดั       13,540.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์       13,540.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160256 12/11/2558

 

75 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        2 รายการ 8,595.00      ตกลงราคา     บริษทั เมโทรโลยี เทคนิคคอล จาํกดั        8,595.00 บาท บริษทั เมโทรโลยี เทคนิคคอล        8,595.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160258 12/11/2558

 

76 จา้งทาํชินงาน                                    1 รายการ 30,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชนั จาํกดั       30,000.00 บาท บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเร       30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160259 12/11/2558

 

77 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        5 รายการ 53,300.00      ตกลงราคา     บริษทั ฟูรูทากะ  วไีอว ี(ประเทศไทย) จาํกดั       53,300.00 บาท บริษทั ฟูรูทากะ  วไีอว ี(       53,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160260 18/11/2558

 

78 ทดสอบชินงาน                                     1 รายการ 7,600.00      ตกลงราคา     บริษทั สยามวจิยัและนวตักรรม จาํกดั        7,600.00 บาท บริษทั สยามวจิยัและนวตักรร        7,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160261 12/11/2558

 

79 จา้งทาํแม่พิมพช์ินงาน                            3 รายการ 16,300.00      ตกลงราคา     บริษทั เอสว ีนิททนั จาํกดั        16,300.00 บาท บริษทั เอสว ีนิททนั จาํกดั        16,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160262 12/11/2558

 

80 Machine Torch                                    1 รายการ 76,630.00      ตกลงราคา     บริษทั เทอร์มอล แมคคานิคส์ จาํกดั      76,630.00 บาท บริษทั เทอร์มอล แมคคานิคส์       76,630.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160263 12/11/2558

 

81 STL                                              4 รายการ 4,080.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั            4,080.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั            4,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160264 12/11/2558

 

82 อุปกรณ์ พดัลม                                    1 รายการ 65,436.00      ตกลงราคา     บริษทั ยูโรเวนท ์จาํกดั           65,436.00 บาท บริษทั ยูโรเวนท ์จาํกดั           65,436.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160265 12/11/2558

 

83 POTASSIUM                                        1 รายการ 6,200.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั        6,200.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซ ั       6,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160266 12/11/2558

 

84 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        3 รายการ 3,230.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั        3,230.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไท        3,230.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160267 12/11/2558
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ลําดับ         รายละเอียดจัดซือ/จัดจ้าง              จํานวน            งบประมาณ       ราคากลาง      วิธีการ               ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ                   ผู้ทีได้รับการคัดเลือกและราคา                   เหตุผลทีคัดเลือก           เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

85 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                      1  รายการ 1,800.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั        1,800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไท        1,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160268 12/11/2558

 

86 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 2,500.00      ตกลงราคา     บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั        2,500.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไ        2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160269 12/11/2558

 

87 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        9 รายการ 15,250.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั       15,250.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไท       15,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160270 12/11/2558

 

88 METKON Diamond                                   2 รายการ 8,550.00      ตกลงราคา     บริษทั พรีซิชนั อิควปิเมนท ์จาํกดั        8,550.00 บาท บริษทั พรีซิชนั อิควปิเมน        8,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160271 12/11/2558

 

89 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 6,700.00      ตกลงราคา     บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั        6,700.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไ        6,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160272 12/11/2558

 

90 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        2 รายการ 2,350.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์        2,350.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํก แลป็ วลัเล        2,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160273 12/11/2558

 

91 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                      6  รายการ 36,080.00      ตกลงราคา     บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั       36,080.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส       36,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160274 12/11/2558

 

92 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        3 รายการ 103,840.00 103,840.00                     ตกลงราคา     บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั      103,840.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํ      103,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160275 13/11/2558

 

93 จา้งทาํแม่พิมพช์ินงาน                            4 รายการ 62,500.00      ตกลงราคา     บริษทั เอสว ีนิททนั จาํกดั        62,500.00 บาท บริษทั เอสว ีนิททนั จาํกดั        62,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160276 13/11/2558

 

94 วสัดุสํานกังาน                                    9 รายการ 5,670.00      ตกลงราคา     ร้าน พฒันากิจ                     5,670.00 บาท ร้าน พฒันากิจ                     5,670.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160277 13/11/2558

 

95 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        3 รายการ 2,230.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั        2,230.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไท        2,230.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160278 13/11/2558

 

96 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        2 รายการ 8,800.00      ตกลงราคา     บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี จาํกดั        8,800.00 บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี        8,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160279 13/11/2558

 

97 ALUGRIND BALL                                    3 รายการ 21,300.00      ตกลงราคา     บริษทั เซอร์นิค อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั       21,300.00 บาท บริษทั เซอร์นิค อินเตอร์เน       21,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160280 13/11/2558

 

98 ALUMINA BALL                                     2 รายการ 10,050.00      ตกลงราคา     บริษทั เซอร์นิค อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั       10,050.00 บาท บริษทั เซอร์นิค อินเตอร์เน       10,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160281 13/11/2558

 

99 เรซินนาํไฟฟ้า,กระดาษทรายขดัละเอียด                5 รายการ 41,750.00      ตกลงราคา     บริษทั แซมเพรพ จาํกดั             41,750.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั             41,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160282 13/11/2558

 

100 จา้งเหมาออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า                      1 รายการ 1,393,457.94              1,393,457.94                    พิเศษ      บริษทั ธนบุรี บสั บอดี จาํกดั    1,393,457.94 บาท บริษทั ธนบุรี บสั บอดี จาํ    1,393,457.94 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160283 16/11/2558

 

101 Strain Gage                                      3 รายการ 20,425.00      ตกลงราคา     บริษทั เคียววา่เดน็เกียว (ไทยแลนด)์ จาํกดั     20,425.00 บาท บริษทั เคียววา่เดน็เกียว (       20,425.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160284 17/11/2558

 

102 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        5 รายการ 15,400.00      ตกลงราคา     บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชนั จาํกดั       15,400.00 บาท บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกร       15,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160285 17/11/2558

 

103 Al 40 ul w lids w/o pin                          1 รายการ 9,435.00      ตกลงราคา     บริษทั เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั        9,435.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์ โทเลโด (ป        9,435.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160286 17/11/2558

 

104 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 11,130.00      ตกลงราคา     บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั       11,130.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส       11,130.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160287 17/11/2558

 

105 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        1 รายการ 2,620.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั        2,620.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซ ั       2,620.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160288 17/11/2558

 

106 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 5,500.00      ตกลงราคา     บริษทั ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดสัตรี จาํกดั        5,500.00 บาท บริษทั ซินโดม อิเลคทรอนิคส        5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160289 19/11/2558
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107 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        3 รายการ 5,800.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ตงกีเอน็จิเนียริง        5,800.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํก ตงกีเอน็จ        5,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160290 17/11/2558

 

108 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        1 รายการ 11,100.00      ตกลงราคา     บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั       11,100.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํก       11,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160291 17/11/2558

 

109 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        1 รายการ 2,050.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั        2,050.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซ ั       2,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160292 17/11/2558

 

110 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        6 รายการ 40,200.00      ตกลงราคา     บริษทั บีที คอนเนค จาํกดั         40,200.00 บาท บริษทั บีที คอนเนค จาํกดั         40,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160293 17/11/2558

 

111 จา้งทาํชินงานตน้แบบ mini CT                      8 รายการ 61,400.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริง เซอร์วสิ ซพัพลาย        61,400.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํก เคแอนดเ์ค        61,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160294 17/11/2558

 

112 กระดาษทรายขดัหยาบ                                6 รายการ 19,640.00      ตกลงราคา     บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์       19,640.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์       19,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160295 17/11/2558

 

113 จดัทาํวดีีโอ MTEC NEW CHAPTER                     1 รายการ 5,000.00      ตกลงราคา     นาย สุริยะ จนัทร์สีดา             5,000.00 บาท นาย สุริยะ จนัทร์สีดา             5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160296 17/11/2558

 

114 Regulator                                        5 รายการ 42,500.00      ตกลงราคา     บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั      42,500.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแ       42,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160297 17/11/2558

 

115 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                      1  รายการ 3,500.00      ตกลงราคา     บริษทั ฟูลฟิลคอนเซ็ป จาํกดั        3,500.00 บาท บริษทั ฟูลฟิลคอนเซ็ป จาํกดั        3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160298 17/11/2558

 

116 ผงหมึก RICOH                                     1 รายการ 30,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั       30,000.00 บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ       30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160299 18/11/2558

 

117 กระดาษถ่ายเอกสาร A4                              1 รายการ 35,950.00      ตกลงราคา     บริษทั พีคอค ฟอร์มส์ แอนด ์เปเปอร์ จาํกดั       35,950.00 บาท บริษทั พีคอค ฟอร์มส์ แอนด ์      35,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160300 18/11/2558

 

118 Soil Resistivity meter                           1 รายการ 186,500.00 185,000.00                     ตกลงราคา     บริษทั อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จาํกดั      185,000.00 บาท บริษทั อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ      185,000.00 บาท ราคาตาํสุด                            3041160301 18/11/2558

                                                                                                                           บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั      186,650.40 บาท                                                                                                  

 

119 วสัดุสํานกังาน                                    3 รายการ 2,100.00      ตกลงราคา     ร้าน พฒันากิจ                     2,100.00 บาท ร้าน พฒันากิจ                     2,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160302 18/11/2558

 

120 โช๊คอพัประตูบานเลือน                            1 รายการ 9,600.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั            9,600.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั            9,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160303 18/11/2558

 

121 ชุดลูกลอยเติมนาํ                                 7 รายการ 1,470.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั            1,470.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั            1,470.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160304 18/11/2558

 

122 TEMP SENSOR                                      2 รายการ 32,000.00      ตกลงราคา     บริษทั แมค็เอนเนอยี อีโวลูชนั จาํกดั       32,000.00 บาท บริษทั แมค็เอนเนอยี อีโวลู       32,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160305 18/11/2558

 

123 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 2,000.00      ตกลงราคา     บริษทั บุญส่งพรีซิชนั กรุ๊ป จาํกดั        2,000.00 บาท บริษทั บุญส่งพรีซิชนั กรุ        2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160306 19/11/2558

 

124 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 40,700.00      ตกลงราคา     บริษทั โอเรียนทลั มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั       40,700.00 บาท บริษทั โอเรียนทลั มอเตอร์(       40,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160307 19/11/2558

 

125 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         2  รายการ 1,400.00      ตกลงราคา     บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั         1,400.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย)         1,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160308 19/11/2558

 

126 สอบเทียบเครืองมือ                               4 รายการ 4,950.00      ตกลงราคา      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี        4,950.00 บาท  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอ        4,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160309 19/11/2558

 

127 ออกแบบจดัทาํ Backdrop                             2 รายการ 22,000.00      ตกลงราคา     นาย กฤษณะ วงัทอง                 22,000.00 บาท นาย กฤษณะ วงัทอง                 22,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160310 19/11/2558

 

128 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 2,200.00      ตกลงราคา     บริษทั เคเคเค พรีซิชนั จาํกดั        2,200.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชนั จาํ        2,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160312 20/11/2558
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129 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 28,000.00      ตกลงราคา     บริษทั พีเอม็ซี เทคโนโลยี จาํกดั        28,000.00 บาท บริษทั พีเอม็ซี เทคโนโลยี        28,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160313 20/11/2558

 

130 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                      1  รายการ 12,750.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั      12,750.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซ ั      12,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160314 20/11/2558

 

131 วสัดุวทิยาศาสตร์ (วสัดุ)                        1  รายการ 18,500.00      ตกลงราคา     บริษทั ซีโนไทยเปเปอร์ จาํกดั       18,500.00 บาท บริษทั ซีโนไทยเปเปอร์ จาํก ั      18,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160315 20/11/2558

 

132 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 32,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั       32,000.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย)        32,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160317 20/11/2558

 

133 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                      2  รายการ 1,020.00      ตกลงราคา     บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั        1,020.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จ        1,020.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160318 20/11/2558

 

134 วสัดุวทิยาศาสตร์ (เมด็พลาติก)                   1  รายการ 79,500.00      ตกลงราคา     บริษทั โครดา้ (ประเทศไทย) จาํกดั        79,500.00 บาท บริษทั โครดา้ (ประเทศไทย)        79,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160319 20/11/2558

 

135 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                      1  รายการ 2,600.00      ตกลงราคา     บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั        2,600.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จ        2,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160320 20/11/2558

 

136 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        1 รายการ 12,000.00      ตกลงราคา     บริษทั กิบไทย จาํกดั              12,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั              12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160321 23/11/2558

 

137 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        3 รายการ 14,550.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั       14,550.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ท       14,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160322 23/11/2558

 

138 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 13,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั       13,000.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมช ั      13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160323 23/11/2558

 

139 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        4 รายการ 11,400.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั       11,400.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ท       11,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160324 23/11/2558

 

140 เครือง bowl butter                             1  รายการ 276,000.00 276,000.00                     ตกลงราคา     บริษทั ขนุนรินทร์ จาํกดั         276,000.00 บาท บริษทั ขนุนรินทร์ จาํกดั         276,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160325 23/11/2558

 

141 เครืองวดัปริมาณออกซิเจน                        1  รายการ 261,682.24 261,682.24                     ตกลงราคา     บริษทั เบรฟ เอน็จิเนียริง จาํกดั      261,682.24 บาท บริษทั เบรฟ เอน็จิเนียริง      261,682.24 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160326 23/11/2558

 

142 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 3,000.00      ตกลงราคา     บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั        3,000.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไ        3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160327 24/11/2558

 

143 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 2,940.00      ตกลงราคา     บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั        2,940.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแ        2,940.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160328 24/11/2558

 

144 ผลิตชินส่วนในการสร้างตน้แบบ                     1 รายการ 185,980.00 185,980.00                     ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ที.เค. เอน็จิเนียริง แอนด ์โพร์ไวเดอร์      185,980.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํก ที.เค. เอ ็     185,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160329 24/11/2558

 

145 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 2,520.00      ตกลงราคา     บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั        2,520.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแ        2,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160330 24/11/2558

 

146 Seal Master                                      1 รายการ 10,620.00      ตกลงราคา     บริษทั สเป็คซีล จาํกดั            10,620.00 บาท บริษทั สเป็คซีล จาํกดั            10,620.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160331 24/11/2558

 

147 แผ่นทาํความเยน็                                   1 รายการ 390.00                             ตกลงราคา     บริษทั เอเน็กซ์ เทคโนโลยี จาํกดั           390.00 บาท บริษทั เอเน็กซ์ เทคโนโลยี           390.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160332 24/11/2558

 

148 Silver acetate                                   1 รายการ 14,700.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส. ซีนอน       14,700.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํก เอ.ซี.เอส.       14,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160333 24/11/2558

 

149 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        2 รายการ 9,280.00      ตกลงราคา     บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั        9,280.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส        9,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160334 24/11/2558

 

150 ตะแกรงร่อน                                       4 รายการ 10,000.00      ตกลงราคา     บริษทั รุ่งอรุณแมชชีนเนอรี จาํกดั       10,000.00 บาท บริษทั รุ่งอรุณแมชชีนเนอรี       10,000.00 บาท ราคาตาํสุด                   3041160335 24/11/2558
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                                                                                                                           บริษทั พามาลิน จาํกดั             20,400.00 บาท                                                                                                  

 

151 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 7,000.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั        7,000.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ท        7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160336 24/11/2558

 

152 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 9,345.81      ตกลงราคา      หสน.เอส พี กลาส แอนด ์เคมิคอล        9,345.81 บาท  หสน.เอส พี กลาส แอนด ์เคม        9,345.81 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160337 24/11/2558

 

153 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ (เครืองปันเหวยีง)         1 รายการ 93,000.00      ตกลงราคา     บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชนั จาํกดั       93,000.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อิ       93,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160338 24/11/2558

 

154 สอบเทียบ Micropipette                            1 รายการ 2,400.00      ตกลงราคา      อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพือสถาบนัอาหาร        2,400.00 บาท  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพื        2,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160339 24/11/2558

 

155 วส้ดุวทิยาศาสตร์                                 2 รายการ 31,000.00      ตกลงราคา     บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั        31,000.00 บาท บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค        31,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160340 24/11/2558

 

156 วสัดุวทิยาศาสตร์ (เมด็พลาสติก)                  2  รายการ 17,500.00      ตกลงราคา     บริษทั บีซี โพลิเมอร์ส มาร์เก็ตติง จาํกดั       17,500.00 บาท บริษทั บีซี โพลิเมอร์ส มาร       17,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160341 24/11/2558

 

157 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                      3  รายการ 39,574.77      ตกลงราคา     บริษทั เคมแมทช์ จาํกดั            39,574.77 บาท บริษทั เคมแมทช์ จาํกดั            39,574.77 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160342 24/11/2558

 

158 รถชอ้ปปิง                                       2 รายการ 6,840.00      ตกลงราคา     บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั           6,840.00 บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั           6,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160343 25/11/2558

 

159 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        1 รายการ 24,530.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั       24,530.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซ ั      24,530.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160344 25/11/2558

 

160 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        1 รายการ 5,890.00      ตกลงราคา     บริษทั กิบไทย จาํกดั               5,890.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั               5,890.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160345 25/11/2558

 

161 TONER HP                                         1 รายการ 4,580.00      ตกลงราคา     บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั              4,580.00 บาท บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั              4,580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160346 26/11/2558

 

162 Kit Brother8880DN                                2 รายการ 4,100.00      ตกลงราคา     บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั         4,100.00 บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั         4,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160347 26/11/2558

 

163 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 19,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั        19,000.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย)        19,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160348 26/11/2558

 

164 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       2 รายการ 30,000.00      ตกลงราคา     บริษทั กิต ฟังก์ชนั ออลล ์จาํกดั       30,000.00 บาท บริษทั กิต ฟังก์ชนั ออลล ์      30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160349 27/11/2558

 

165 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 20,000.00      ตกลงราคา     บริษทั เอสว ีนิททนั จาํกดั        20,000.00 บาท บริษทั เอสว ีนิททนั จาํกดั        20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160350 27/11/2558

 

166 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 19,600.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอน็ แอนด ์พี       19,600.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํก เอน็ แอนด ์      19,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160351 27/11/2558

 

167 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                      1  รายการ 2,000.00      ตกลงราคา     บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั         2,000.00 บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั         2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160352 27/11/2558

 

168 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 36,000.00      ตกลงราคา     บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั       36,000.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไ       36,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160353 27/11/2558

 

169 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        2 รายการ 42,600.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส. ซีนอน       42,600.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํก เอ.ซี.เอส.       42,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160354 27/11/2558

 

170 จา้งทาํชินงานตน้แบบ                              1 รายการ 20,000.00      ตกลงราคา     บริษทั จีเอม็ดี แมนูแฟคเจอริง จาํกดั       20,000.00 บาท บริษทั จีเอม็ดี แมนูแฟคเจอ       20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160355 27/11/2558

 

171 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 4,560.00      ตกลงราคา     บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั         4,560.00 บาท บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั         4,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160356 27/11/2558
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172 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                      4  รายการ 7,200.00      ตกลงราคา     บริษทั โตเกียว แมชชีน แอนด ์ทูล (ไทยแลนด)์ จาํกดั        7,200.00 บาท บริษทั โตเกียว แมชชีน แอนด        7,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160357 27/11/2558

 

173 วสัดุวทิยาศาสตร์ (หวัวดั)                       1  รายการ 5,882.00      ตกลงราคา     บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั        5,882.00 บาท บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํก        5,882.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160358 27/11/2558

 

174 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                      1  รายการ 2,350.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั        2,350.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไท        2,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160359 27/11/2558

 

175 วสัดวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                       1  รายการ 36,180.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั       36,180.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซ ั      36,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160360 30/11/2558

 

176 วสัดวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                          1  รายการ 5,200.00      ตกลงราคา     บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั        5,200.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแ        5,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160361 30/11/2558

 

177 วสัดวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1  รายการ 350.00                             ตกลงราคา     บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั              350.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั              350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160362 30/11/2558

 

178 วสัดวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                        1 รายการ 1,500.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั        1,500.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไท        1,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160363 30/11/2558

 

179 ผงโลหะ                                           1 รายการ              USD729.50     ตกลงราคา      CHENGDU HUARUI INDUSTRIAL          729.50 USD  CHENGDU HUARUI INDUSTRIAL          729.50 USD จดัซือโดยตรงจากต่างประเทศ            3042160006 5/11/2558

180 DNA                                             16 รายการ            USD1,872.92     ตกลงราคา      GenScript The Biology CRO        1,872.92 USD  GenScript The Biology CRO        1,872.92 USD จดัซือโดยตรงจากต่างประเทศ            3042160007 9/11/2558

181 อุปกรณ์                                          1 รายการ              USD195.00     ตกลงราคา      MOSPER PTE LTD                     195.00 USD  MOSPER PTE LTD                     195.00 USD จดัซือโดยตรงจากต่างประเทศ            3042160008 10/11/2558

182 อุปกรณ์                                          5 รายการ            USD1,180.80     ตกลงราคา      AdValue Technology               1,180.80 USD  AdValue Technology               1,180.80 USD จดัซือโดยตรงจากต่างประเทศ            3042160009 11/11/2558

183 อุปกรณ์                                          1 รายการ              USD285.00     ตกลงราคา      FUZHOU YIHUAN CARBON CO.,          285.00 USD  FUZHOU YIHUAN CARBON CO.,          285.00 USD จดัซือโดยตรงจากต่างประเทศ            3042160010 17/11/2558

 

184 อุปกรณ์                                          1 รายการ              USD240.78     ตกลงราคา      LEESONA                            240.78 USD  LEESONA                            240.78 USD จดัซือโดยตรงจากต่างประเทศ            3042160011 17/11/2558

185 อุปกรณ์                                          1 รายการ              USD878.00     ตกลงราคา      FuelCellsEtc                       878.00 USD  FuelCellsEtc                       878.00 USD จดัซือโดยตรงจากต่างประเทศ            3042160012 23/11/2558

186 อุปกรณ์                                          8 รายการ              USD812.60     ตกลงราคา      GenScript The Biology CRO          812.60 USD  GenScript The Biology CRO          812.60 USD จดัซือโดยตรงจากต่างประเทศ            3042160013 23/11/2558

 

187 จา้งเหมาบาํรุงดูแลลิฟท ์                          1 รายการ 17,000.00      ตกลงราคา     บริษทั สยาม แอล.พี. เอน็จิเนียริง จาํกดั       17,000.00 บาท บริษทั สยาม แอล.พี. เอน็จิ       17,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3052160005 16/11/2558

 

188 PM Printer รายปี                                 1 รายการ 65,000.00                                             ตกลงราคา     บริษทั โทโทล โซลูชนั เซอร       65,000.00 บาท บริษทั โทโทล โซลูชนั เซอร       65,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3052160006 20/11/2558
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